REGULAMIN SYSTEMU INTEGRATOR
§1.
1)

Regulamin określa zasady:
bieżącego koordynowania i organizacji Sieci zbierania pojazdów dla Klientów przez Integrator Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, adres 35-606
Rzeszów, ul. Powstańców Listopadowych 29E/8, NIP: 5170210845, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000279398, zwaną dalej Integratorem

świadczenia pozostałych usług przez Integratora na rzecz Klienta (którym jest w szczególności Wprowadzający pojazd jeżeli spełnia kryteria uznania go za Klienta zastrzeżone w
Regulaminie), w tym: pośredniczenia w zawieraniu umów z Organizacją czy Podmiotem współpracującym, obsługi korzystania przez Klienta z Systemu celem dokonywania czynności
przez Klienta związanych z usługami świadczonymi przez Organizację, czy Podmiot współpracujący, generowanie raportów, deklaracji, rozliczeń i innych dokumentów szczegółowo
wskazanych w Systemie na podstawie danych wprowadzanych do Systemu przez Klienta
2)
Klientem jest podmiot, który:
zawarł ze Stacją demontażu umowę o zapewnienie sieci zbierania pojazdów, której integralną część stanowi niniejszy Regulamin, zwaną dalej Umową lub/oraz
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korzysta z co najmniej jednej z pozostałych usług świadczonych przez Integratora w ramach Systemu, w tym zgodnie z Umowami zawartymi z Organizacją, czy Podmiotem
współpracującym, których integralną część stanowi niniejszy Regulamin.
Wprowadzającym pojazd jest podmiot odpowiadający definicji wprowadzającego pojazd z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
Stacją demontażu jest podmiot, który zawarł z Integratorem umowę o współpracę.
Organizacją jest podmiot, który zawarł z Integratorem umowę o współpracę.
Podmiot współpracujący jest to podmiot inny, niż wyżej wskazana, który zawarł z Integratorem umowę o współpracę, a Klient korzysta z Systemu, o którym mowa w niniejszym
Regulaminie, celem dokonywania czynności związanych
z usługami świadczonymi przez Podmiot współpracujący
Systemem jest system prowadzony przez Integratora pod adresem www.integrator.org.pl
§2.
Integrator zobowiązuje się do świadczenia usług zgodnie z Regulaminem, a Klient zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu i Umowy. Klient, który zawarł ze Stacją
demontażu umowę o zapewnienie sieci zbierania, która:
- została zawarta na czas nieoznaczony i w tytule ma oznaczenie „/ N”
- została zawarta na czas oznaczony i w tytule ma oznaczenie „/ O”,
zapłaci na rzecz Stacji demontażu oprócz wynagrodzenia za zapewnienie sieci, o którym mowa w tej umowie, wynagrodzenie stałe za zapewnienie korzystania z Systemu Integrator w wysokości
50 zł netto za każdy rok kalendarzowy obowiązywania umowy. Wynagrodzenie stałe płatne jest z góry, a jego zapłata następuje przelewem na konto oraz w terminie wskazanym na fakturze.
Wyłącznie Klienta obciąża obowiązek i odpowiedzialność za prawidłowe wprowadzanie danych do Systemu oraz
poprawność wygenerowanych dokumentów oraz zawartych w Systemie i pochodzących z Systemu informacji, a w przypadku zastrzeżeń do dokumentów i informacji, z których treścią Klient
ma możliwość zapoznania się, jest on zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Stację demontażu, Organizację, Podmiot współpracujący (odpowiednio do usług świadczonych w ramach Systemu),
Integratora o wszelkich zastrzeżeniach w sposób umożliwiający prawidłowe wykonanie obowiązków przez Stację demontażu, Organizację, Podmiot współpracujący, Integratora. Klienta
obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
Administratorem Systemu jest CTS24 - Sp.J P.Szubert, K.Lew, 35-606 Rzeszów, ul. Powstańców Listopadowych 29E/8
Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem to:
przeglądarka internetowa Google Chrome (min. 54.0), Mozilla Firefox (min. 49.0), Opera (min. 41.0)
lub Microsoft Internet Explorer (min. 11.0), włączona obsługa JavaScript,
włączona obsługa Cookies
Działanie na innych przeglądarkach oraz konfiguracjach nie jest wykluczone, ale mogą wystąpić niezgodności w działaniu poszczególnych elementów (w szczególności
JavaScript).
§3.
Regulamin dostępny jest na stronie internetowej WWW Integratora: www.integrator.org.pl
l §4.
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Klient wyraża zgodę na przesyłanie, w tym udostępnianie faktur VAT w formie elektronicznej (dalej zwanych e-fakturą) przez Integratora na zasadach określonych w Regulaminie z
jednoczesną zgodą na otrzymywanie informacji o tych fakturach na adres e-mail, stosuje się dalsze postanowienia niniejszego paragrafu.
E-faktura jest fakturą w dowolnym formacie elektronicznym.
Za wystawienie (w imieniu własnym, jak i w imieniu Stacji demontażu), przesyłanie i udostępnianie e-faktury Integrator nie pobiera dodatkowych opłat.

4)

Integrator przesyła, w tym udostępnia, Klientowi za pośrednictwem Systemu e-faktury wystawione z tytułu świadczonych przez Integratora, Stację demontażu, Organizację, Podmiot
współpracujący usług na rzecz Klienta, wraz z powiadomieniem Klienta o wystawieniu i udostępnieniu e-faktury.

5)

Udostępnienie Klientowi e-faktury zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich
przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej jest równoznaczne i zastępujące przesłanie faktury w formie papierowej.
Zgoda Klienta, o której mowa w ust. 1 oznacza rezygnację z otrzymywania faktur w formie papierowej.

6)
7)

E-faktura jest przesyłana, w tym udostępniana, na konto Klienta w Systemie oraz dodatkowo wraz z powiadomieniem o wystawieniu e-faktury na adres e-mail wskazany przez
Klienta.

8)

E-faktura jest przesyłana, w tym udostępniana w terminie do 3 dni od dnia wystawienia e-faktury.

9)

W przypadku odrzucenia wiadomości z powiadomieniem o wystawieniu e-faktury przez Serwer pocztowy lub niemożności jej dostarczenia z powodów niezależnych od Integratora zostaną
podjęte nie mniej niż 3 próby ponownego jej wysłania w okresie kolejnych 24 godzin. W przypadku, gdy próby dostarczenia nie powiodą się, e-fakturę należy pobrać z Sytemu.

10)

Klient zobowiązuje się do utrzymywania aktywnego adresu e-mail i konta w Systemie, podanych celem świadczenia Usługi, o której mowa w ust. 1. Podanie przez Klienta niewłaściwego lub
niepoprawnego adresu e-mail może się wiązać z ryzykiem zapoznania się z e-fakturą lub szczegółowym wykazem usług przez osoby trzecie.
Każda e-faktura udostępniana jest w Systemie przez okres 18 miesięcy od daty jej wystawienia.
Dostęp do e-faktur za pośrednictwem Systemu może być dla Klienta ograniczony z przyczyn technicznych, leżących po
stronie Integratora. W przypadku gdy przeszkody formalne lub techniczne uniemożliwią Integratorowi wystawienie i dostarczenie e-faktur, faktura zostanie wystawiona w formie papierowej
i dostarczona w sposób przyjęty przez Integratora na adres Klienta.

11)
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W razie nieudostępnienia przez Integratora e-faktury w terminie, w którym była zwykle Klientowi udostępniana lub problemów technicznych z dostępem do e-faktury Klient obowiązany jest
niezwłocznie zawiadomić o tym Integratora, aby uzyskać informacje o wysokości faktury lub informację o wysokości nieuregulowanych należności.
Zmiany adresu e-mail, na który mają być przesyłane powiadomienia o wystawieniu i udostępnieniu e-faktury Klient dokonuje za pomocą Systemu.
§5.

1)

Integrator umieszcza w Systemie informacje dotyczące usług świadczonych przez Integratora. Nie stanowią one ofert w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz wyłącznie zaproszenie (propozycję)
do zawarcia umowy na ściśle określonych warunkach wskazanych w informacji. Oświadczenie Klienta o chęci skorzystania z usługi oznacza złożenie przez Klienta oferty.

2)

Informacje dotyczące usług świadczonych przez Integratora jak i informacje dotyczące usług świadczonych przez Stacje demontażu, Organizację i Podmiot współpracujący są umieszczane w
Systemie. W ramach informacji w Systemie dostępne są również cenniki. Ceny ulegają zmianie zgodnie ze zmiana mi w cennikach. Ponadto warunki zmiany cen
zawierać mogą Umowy zawarte przez Klienta ze Stację demontażu, Organizacją czy Podmiotem współpracującym.
§6.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie - Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 20.01.2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. 2005 nr 25 poz. 202
ze zm.), ustawy z dnia 24.04. 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U.2016.1803 ze zm.), ustawy z dnia 11.05.2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi
odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz.U.2016.1478 ze zm.), Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy prawa powszechnie obwiązującego.
§7.
1)
2)

Klient zobowiązuje się traktować jako poufne dokumenty, które są udostępniane przez Integratora bezpośrednio lub pośrednio w kontekście współpracy i nie udostępniać ich osobom trzecim,
chyba że jest to niezbędne dla celów niniejszej umowy (Regulaminu). Stowarzyszenia, oddziały i filie stron umowy nie są osobami trzecimi w znaczeniu nadanym niniejszą umową.
Obowiązek zachowania poufności trwa przez okres dwóch lat po wygaśnięciu umowy – korzystania przez Klienta z usług
Integratora.
§8.

Integrator poinformuje Klienta o wszelkich zmianach Regulaminu poprzez umieszczenie Regulaminu wraz ze zmianami w Systemie, w sposób umożliwiający ich śledzenie i zapoznanie się z datą ich
wejścia w życie (nie wcześniej niż z dniem ogłoszenia). Informacja o zmianach zostanie przekazana Klientowi oraz zostanie podana do wiadomości w Systemie prowadzonym przez Integratora przed
datą ich wejścia w życie.

……………………………………………………………………
Klient
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Integrator

